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כותבים על השואה" הוצאת יד ושם, מרכז זלמן 
שזר, והנהלת בתי המשפט, תשפ"ב –  2022, 392 

עמ'
ספר זה מבוסס על כתיבתם של שופטי בית המשפט העליון על שואה ומשפט. ייחודו של הספר הוא 
ברבגוניות שבו, ובנקודות המבט השונות. יש בו שבע עשרה רשימות שונות ומגוונות. שש עשרה מהן 

של שופטי בית המשפט העליון לדורותיהם. 

כך  לשואה.  הקשורות  שונות  משפטיות  בשאלות  עוסק  הראשון  ראשים.  לשלושה  מחולק  הספר 
אומות  חסיד  מיהו  שאחריה;  השו"ת  בספרות  השואה  בגרמניה;  יהודים  דין  עורכי  רדיפת  למשל 
העולם? ועוד. הראש השני עוסק בפסקי דין ישראלים שעסקו במשפטי שואה )בעיקר במשפטיהם 
של אייכמן ודמיאניוק(. השלישי הוא עדויות אישיות של שופטים על אירועים בזמן השואה )שלהם 

או של בני משפחותיהם(. לאור מגוון הפרקים קשה יהיה להתייחס לכולם ולכן בחרנו כמה מהם. 

איתמר לוין, אליקים רובינשטיין, רוני שטאובר - 
"זיכרון ומשפט: שופטי בית המשפט העליון 

כותבים על השואה"
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הפרק היחידי שלא נכתב  על ידי שופט הוא הפרק "בין נירנברג לירושלים" של פרופ' רוני שטאובר, 
המתמחה בזיכרון השואה. הפרק מנתח את ההבדלים בין משפטי נירנברג לבין המשפטים בישראל 
נירנברג היה על הצד המשפטי שדרש  כי הדגש על משפטי  ודמיאניוק(. שטאובר מסביר  )אייכמן 
על  היה  בישראל  הדגש  אישית.  וענישה  אחריות,  הטלת  ראיות קבילות, 
הצד אידיאולוגי חינוכי, ולכן משפטים אלו התרחבו מתוך מטרה להראות 
את חורבן יהדות אירופה. זו הסיבה למשל שאייכמן נחטף והובא לישראל 
מסביר  גם  כך  כדי  תוך  בארגנטינה.  לחסלו  היה  יותר  הרבה  שקל  בעוד 
בין  מחלוקות  כולל  השואה  בחקר  התפתחויות  וכמה  כמה  שטאובר 

אסכולות שונות.

פרק מעניין משפטית הוא פרקו של השופט חנן מלצר הדן בשאלה מיהו 
דוגמא   – העולם  אומות  חסידי  עילאית:  )"חובה  העולם?  אומות  חסיד 
להכרת תודה במשפט"(. להכרזה על חסידי אומות העולם יש גם השלכות 
כלכליות.  לזכויות  זכאים  בישראל  המתגוררים  מהם  אלו  שכן  כלכליות 
הבעייתיות.  את  מראה  להגדירה  ניסיון  אולם  פשוטה  השאלה  לכאורה 
הכלל הוא כי מדובר במי שאיננו יהודי, המציל יהודי תוך כדי סיכון חייו, 
מייד  אולם  כלכלית(.  בתמורה  )ולא  אלטרואיסטיות  סיבות  מתוך  וזאת 
נכנסים אנו לשאלה מיהו איננו יהודי? שהיא המקבילה של השאלה מיהו 
יהודי. ועוד שאלות מצטברות. מה דינו של אנטישמי/ת המציל/ה יהודים 
מסיבות אנושיות אך נשאר אנטישמי? מה דינו של נאצי שפגע ביהודים 
אך גם הציל? מסתבר שהנהלים היו תלויים גם בראשי הוועדה העצמאית 
המחליטה על כך )נכון ליום 1.1.2022 הוכרזו 28,217 גברים ונשים כחסידי אומות העולם(. מעבר לכך, 
מדינות וארגונים שונים אימצו את המודל הישראלי והוקמו מוסדות שמטרתם היא מתן הכרת טובה 
לאלו שהצילו חיי אחרים )מקרי הרצח ביוגוסלביה בשנים 1991-1995, רצח העם הארמני בשנים 

1915-1918, הטבח ברואנדה בשנת 1994, ועוד(.

רק מעניין משפטית הוא פרקו של פ
בשאלה  הדן  מלצר  חנן  השופט 
)"חובה  העולם?  אומות  חליד  מיהו 
עילאית: חלידי אומות העולם – דוגמא 

להכרת תודה במשפט"(. 

העולם ל אומות  חלידי  על  הכרזה 
שכן  כלכליות  השלכות  גם  יש 
אלו מהם המתגוררים בישראל זכאים 
השאלה  לכאורה  כלכליות.  לזכויות 
מראה  להגדירה  ניליון  אולם  פשוטה 

את הבעייתיות.
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ולאומי".  אישי  בהיבט  "השואה  בשם  ברק  אהרון  השופט  כתב  שאותו  הפרק  הוא  במיוחד  מרגש 
כידוע, ברק הוא אחרון השופטים החיים שעבר את השואה על בשרו וניצל בנס. ובלשונו "אני אוד 
מוצל מאש, אשר רוח האדם נפחה בו חיים". הפרק מחולק לשני חלקים. ההיבט האישי הוא תיאור 
קצר של קורותיו והצלתו ע"י משפחת איכרים שסיכנו את חייהם. ההיבט הלאומי עוסק בלקח שיש 
ללמוד מכך. לדעתו של ברק יש ללמוד מכך שלושה דברים. ראשית, על חשיבותה של מדינת ישראל 
כמדינת העם היהודי. שנית, לשים במרכז את האדם היחיד, ולהבטיח שלעולם לא נעשה לאחרים 
את אשר עשו לנו. ושלישית, שניתן לקיים את שני עקרונות אלו במקביל. 
שרשימה  לנו  נראה  הברורה.  ולשונו  בקיצורו,  הוא  זה  פרק  של  יתרונו 
תמציתית וערכית זו )שבעה עמודים( צריכה להיכנס לספרי הלימוד בבתי 

הספר התיכוניים ואף למעלה מזה.

פרק אחר שנכתב על ידי השופטת עדנה ארבל מסקר את משפט קסטנר 
)"האיש שהציל נפשות מהשטן: פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת 
קסטנר"(, לטעמנו תוך נקודת ראות חד צדדית. הפרק מהווה מעין כתב 
הגנה לישראל קסטנר תוך הסתמכות על פסק דינו של השופט אגרנט. 
צריכים אנו לזכור שגם בבית המשפט העליון התקבל הערעור ברוב של 
שלושה כנגד שניים )ארבל איננה מתייחסת לדעת המיעוט של השופטים גויטיין וזילברג(. זאת אף 
ונוכח העובדה שאין חולק  בלא להתייחס לחומר המרשיע שהתגלה אחרי המשפט כנגד קסטנר, 
שהעיד לטובת כמה קציני ס.ס. גרמניים. סיפורו של קסטנר כמו גם של מנהיגים יהודים אחרים הוא 
מן הסיפורים שלדעתנו רצוי שלא לדון בהם. איננו יכולים לשפוט כיום את אלו שחיו אז, טוב היה 
לולא היה היועץ המשפטי מגיש כתב אישום כנגד גרינוולד, וטוב יהיה אם נעסוק בכך כמה שפחות 

היום. 

את הספר ערכו שלושה. פרופ' שטאובר המתמחה בתחום שהיה העורך המדעי. יוזם הספר איתמר 
לוין חוקר שואה ידוע שכתב ספרים רבים בתחום, והשופט (בדימוס) אליקים רובינשטיין.

מומלץ למי שמתעניין בספרות השואה, בעיקר לאלו המתעניינים בצד המשפטי שלה.

שאותו מ הפרק  הוא  במיוחד  רגש 
בשם  ברק  אהרון  השופט  כתב 
"השואה בהיבט אישי ולאומי". כידוע, 
החיים  השופטים  אחרון  הוא  ברק 
שעבר את השואה על בשרו וניצל בנל. 
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